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BEGINNEN 
 
Muziek   -Adagio Opus 57   Chr.H. Rinck ( 1770 – 1846 ) 

  -Prelude 
 

Welkom 
Een hartelijk welkom aan de mensen hier in de Grote Kerk en aan iedereen die 
deze dienst meeviert via het YouTube kanaal van deze kerk of luistert via 
kerkomroep.  
Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de 
liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof.  
Dragen wij deze viering op aan God, die alles in allen is.  
 

Zang   Lied 139: 1,2 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 

Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
v: Eeuwige 
    U heeft ons tot leven geroepen. 
a: Om in de wereld recht te doen. 
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v: Eeuwige 
    U heeft ons tot leven geroepen. 
a: Om aan de wereld vrede te brengen. 
v: Eeuwige 
    U weet wie we zijn. 
    Mensen van vallen en opstaan. 
a: Breng ons bij elkaar, 
    bescherm ons door uw liefde. 
    Amen  
 
Zang   Lied 139: 7 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
Kyrië   beantwoord met lied 301f 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Heer, ontferm u. 
Christus, ontferm u. 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Gloria   Lied 162: 1,6 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

In het begin lag de aarde verloren 
in het begin in de duisternis; 
God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 
’t licht dat vandaag onze dag nog is. 
 

In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te wonen, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 
 
Woord voor de kinderen   Ds. Beer en ‘Moeder Beer’ 
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Aansteken ‘Licht’ kinderkerk 
 
 
LEZEN EN LEREN 
 
Gedicht   ‘Lappendeken’ 
 

Ik maak een lappendeken 
Voor als mijn kind het huis uitgaat 
Ik naai met mooie rechte steken 
Nooit heb ik zo naar haar gekeken 
 

Elk lapje wordt met zorg bekeken 
Geknipt, gezoomd en glad gestreken 
Een stukje uit haar vaders broek en van mijn bloes 
Een reep gebloemde lakenhoes 
Een hemdje en een stuk gordijn 
Een rokje van karmozijn 
En met het scherpe schaartje 
Knip ik wat uit een jas van opa Baardje 
Oma’s jurk van paars fluweel 
De schaar er in, er is zoveel 
Het bonte vest, dat vrolijke ding 
Elk lapje wordt een herinnering 
Van een verkleedjurkje wat franje in oranje 
De rok van Jet, zacht violet 
Waar zal het liggen, op welk bed? 
Elk lapje spreekt zijn eigen taal 
Haar deken wordt één groot verhaal 
 

Ik maak voor mijn dochter een lappendeken 
Voor als zij straks het huis uitgaat 
Ik naai met mooie rechte steken 
Nooit heb ik zo naar haar gekeken. 
 

Aangepast gedicht van Diet Verschoor 
 
Zang   Lied 868: 1,2,3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
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Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

Film   Moeders   Eva  
 

Muziek   Badinerie uit 2e Suite BWV 1067   J.S. Bach ( 1685 – 1750 ) 
 

Moeders   Loes  
 

Schfitlezing   Exodus 2: 1-10 
 

Film    M’n Moeder    Juriaan  
 

Gedicht 
 

Mijn moe zeurt altijd aan mijn kop, 
Van ‘Ruim je kamer nou eens op. 
Ik vind bij jou in elke hoek 
wel sokken of een spijkerbroek, 
of blikjes cola, stapels strips, 
computergames, geplette chips, 
een tas voor school, een tas voor sport. 
Als jij een keer volwassen wordt 
Spring ik een meter in de lucht’. 
Ze pakt een vuile trui en zucht 
Mij moe is meestal slechtgeluimd 
Maar ik ben altijd opgeruimd   Marjolein Kool 
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Zang   Lied 780: 1,2,3 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

In de schoot van mijn moeder geweven, 
als een wonder bereid, 
aan het licht toegewijd, 
is mijn leven door liefde omgeven. 
 

Lang voor ik van je woorden kon weten, 
eer de dag nog begon, 
ging Jij op als de zon 
die mijn licht en mijn leven wilt heten. 
 

Voordat ik aan het licht ben gekomen 
was Jij met mij vertrouwd, 
heb Jij mij al gebouwd 
en mijn naam op je lippen genomen. 
 
Overweging 
 
Zang   Lied 788: 1,2 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

God die in het begin 
uit aarde, naar zijn beeld, 
de mensen voor elkaars 
geluk geschapen heeft, 
Hij doet u samen zijn, 
Hij maakt u man en vrouw, 
elkanders brood en wijn, 
elkanders woord van trouw. 
 

Zoals van meet af aan 
een mens geen antwoord vindt, 
als hij niet door een mens 
ten diepste wordt bemind, 
zo zult gij nu voortaan 
in liefde en in leed 
elkanders antwoord zijn, 
één lichaam en één geest. 
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BIDDEN EN GEVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij:  
    Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Stil gebed 
v: Zo bidden wij:  
    Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven 
en leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Inzameling van de gaven 
 

Bestemming van de giften: 
1 Pauluskerk Rotterdam 
2 Kerk 
3 Kwetsbare vrouwen en kinderen in Oeganda 
 

Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van de kerk:  
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.  
In verband met de verdere verwerking graag voor aanstaande woensdag. 
 

Is uw gift voor collecte 1, dan graag onder vermelding van ‘diaconie + maand’. 
Is uw gift voor collecte 2, dan graag onder vermelding van ‘kerk + maand’. 
Is uw gift voor collecte 3, dan graag onder vermelding van ‘datum + doel’. 
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U kunt ook bijdragen door middel van de Givt-app. 
 

Met de Givt-app kunt u tot aanstaande woensdag 
door middel van het scannen van de afgebeelde QR-
code geven aan de bovenstaande doelen. 
 

U kunt na het openen van uw app via het ‘+’ teken 3 
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna 
scant u de QR-code en kunt u de collecte voltooien. 
 
Slotzang   Lied 834 
Het is niet toegestaan om mee te zingen in de kerk. Zacht meeneuriën mag wel. 
 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Zegen 
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat 
en als je de zee oversteekt, 
onderweg je schreden richten. 
 

Moge God, die je nabij is als je zit 
en als je staat, 
je met liefde omringen 
en je bij de hand leiden. 
 

Moge God, die je wegen kent 
en de plaatsen waar je uitrust 
bij je zijn in je taak op aarde 
het goede nieuws zijn dat je deelt 
en je op de eeuwige weg leiden.  
Amen     
 

(uit het dienstboek van de Abdij van IONA) 
 
Muziek   Preludium in G Dur   J. Schneider ( 1702 – 1788 ) 


